VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY
Zpráva č. 000012
Odesláno: 11.1.2021 11:48:34
Územní platnost: Ústecký kraj
Meteorologická situace: Přes naše území bude od severozápadu přecházet okludující frontální systém spojený s
hlubokou tlakovou níží nad Skandinávií.

Silný vítr

Nízký st. nebezpečí

12.1. 06:00 – 12.1. 18:00

Popis: Silný jihozápadní vítr s nárazy nad 65 km/h.
Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými
předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit
volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na
horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.
Územní platnost: Okres Chomutov, ORP Podbořany
Sněhové jazyky

Nízký st. nebezpečí

12.1. 06:00 – 12.1. 24:00

Popis: Očekává se tvorba sněhových jazyků.
Doporučení: Zhoršení sjízdnosti komunikací, některé vozovky mohou být nesjízdné. Při řízení auta je nutná zvýšená
opatrnost. Při cestování sledovat dopravní zpravodajství. Na horách dodržovat pokyny Horské služby.
Územní platnost: Okres Děčín, Okres Chomutov, ORP Litvínov, Okres Teplice, Okres Ústí nad Labem
Nová sněhová
pokrývka
nad 700 m n.m.

Nízký st. nebezpečí

12.1. 08:00 – 12.1. 20:00

Popis: Nová sněhová pokrývka >15 cm/12h.
Doporučení: Očekávají se komplikace při chůzi, v dopravě, zásobování apod. V případě mokrého sněhu dochází ke
škodám na stromech a lesním porostu, drátech elektrických vedení a k výpadkům v energetice. Při cestování se doporučuje
sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně. Nezapomenout na zimní výbavu, při cestách do hor i sněhové
řetězy, nutné jsou zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku. Na horách dodržovat pokyny Horské služby.
Územní platnost: ORP Rumburk, ORP Varnsdorf, Okres Chomutov, ORP Litvínov
Náledí

Nízký st. nebezpečí

12.1. 18:00 – 13.1. 09:00

Popis: Při poklesu teplot pod bod mrazu se bude místy vytvářet náledí nebo zmrazky.
Doporučení: Nebezpečí úrazů v důsledku uklouznutí. Na neošetřených komunikacích hrozí problémy v dopravě a zvýšená
nehodovost. Při pohybu venku je třeba chodit velmi opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven.
Řidičům se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně.
Územní platnost: Ústecký kraj

